
 

 

 

 

 

 

 

 

A associação de Bombeiros Profissionais de Brampton contribui 
com 150 000 dólares ($150,000) para o novo memorial do campus 

dos bombeiros 
 

Os artistas são convidados a apresentar ideias para criar uma escultura ou algo similar em 
homenagem aos bombeiros falecidos em serviço 

 
BRAMPTON, ON (2 de setembro de 2021) – Hoje, a associação dos Bombeiros Profissionais de 
Brampton (Brampton Professional Fire Fighters), IAFF Local 1068, apresentou à Cidade de 
Brampton um cheque de 150 000 dólares ($150,000) como contributo para o novo memorial em 
homenagem aos bombeiros que morreram em serviço e se sacrificaram no cumprimento do dever. 
Os membros da associação votaram a favor de contribuírem com estes fundos a adicionar aos 
150 000 dólares ($150,000) já facultados pela Cidade, totalizando 300 000 dólares ($300,000) para a 
obra de arte. 

 

Este memorial ficará situado no novo Quartel dos Bombeiros (Fire Headquarters) no Centro de Formação 
(Training Centre) no Williams Parkway, cuja conclusão está prevista para a primavera de 2023. A 
instalação centralizada de alto nível acolherá a Sede dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton’s Fire and Emergency Services Headquarters), a Divisão de Prevenção (Prevention Division), o 
novo Quartel dos Bombeiros 203 (Fire Station 203), um Centro Operacional de Emergências (Emergency 
Operations Centre), o Gabinete de Medidas de Emergência (Emergency Measures Office), e instalações de 
formação interiores e exteriores. 

 
 
Convite aos artistas 
 

A Cidade de Brampton convida artistas profissionais e equipas lideradas por artistas a apresentarem 
manifestações de interesse, com vista à criação de um novo Memorial dos Serviços de Incêndio e 
Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services). Os artistas devem residir e terem 
autorização legal para trabalharem no Canadá. 
 

Este Convite aos artistas para manifestações de interesse é a primeira fase de um processo competitivo 
com duas fases. 

• 1.ª Fase: análise das expressões de interesse por um painel selecionado de intervenientes no 

projeto. 

• 2.ª Fase: convites para uma lista restrita de artistas elegíveis para apresentarem 
uma proposta de conceção. O artista vencedor será selecionado nesta fase. 

 
O período de apresentação para a primeira fase estará aberto de 2 de setembro a 14 de outubro de 2021, 
às 14:00. Para mais informações e descarregar o documento Convite aos Artistas (Call to Artists), visite 
brampton.ca/publicart 

 
 
 
 
 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx


 

 
 
 
 
Citações 
 
«Estamos muito gratos por este contributo incrivelmente generoso dos nossos parceiros do IAFF 
Local 1068. Este memorial homenageará todos aqueles que fizeram o supremo sacrifício e serve para 
recordarmos diariamente o compromisso constante da nossa equipa de bombeiros com a segurança 
e o bem-estar da nossa comunidade. Tenho também o prazer de convidar artistas a participarem na 
criação desta peça importante para os nossos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) — trata-se verdadeiramente de uma oportunidade única 
para distinguir uma equipa que desempenha um papel inestimável na nossa cidade.» 

− Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 

«Os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 
desempenham um papel fundamental para tornar Brampton numa comunidade saudável e segura. A 
integração desta obra artística no memorial irá melhorar significativamente este novo campus e contribuirá 
para o bem-estar geral dos nossos membros da equipa que fazem diariamente um trabalho tão importante 
e altruísta em prol da nossa comunidade.» 

− Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente (Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de 
Brampton 

 
«É comovente constatar a concretização de parcerias em clima de colaboração para desenvolver 
este memorial, que significa tanto para a nossa equipa e a nossa comunidade. Em nome da Cidade 
de Brampton, expresso a minha gratidão sincera aos nossos parceiros do IAFF Local 1068 pelo seu 
empenho nesta obra. Também incentivo os artistas locais a enviarem as suas candidaturas para 
participarem no desenvolvimento deste trabalho que terá um grande significado para os nossos 
funcionários e residentes, e a comunidade de bombeiros.» 

− David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

 

«Os membros da nossa equipa não são apenas colegas, mas sim família. Este monumento memorial 
terá muito valor para toda a equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton 
Fire and Emergency Services). Ele permite-nos celebrar as vidas e o contributo dos nossos membros 
que morreram em serviço. Este espaço de homenagem fará do nosso Campus de Bombeiros Williams 
Parkway (Williams Parkway Fire Campus) um lugar verdadeiramente especial.» 

− Chief Bill Boyes, Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) 

  
«Tenho orgulho nos nossos membros que votaram para apoiar esta iniciativa importante. Este 
memorial terá um grande significado para todos. Além disso, distinguir aqueles que se sacrificaram 
pela segurança da nossa comunidade é importante para que a nossa família e os seus mantenham 
as suas memórias vivas.»  

− Paul Lecompte, Presidente, Bombeiros Profissionais de Brampton (Brampton Professional Fire 
Fighters), IAFF Local 1068 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas e 75 
000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. Estabelecemos 
parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. Fique em contacto 
connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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